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Jest bardzo wa!ne, aby zrozumie", !e AIS nie jest zamiennikiem radaru. Jest co prawda bar-
dzo dok#adny, ale pokazuje tylko te statki, które nadaj$ odbierane przez niego sygna#y. Jednostki 
i%obiekty niewysy#aj$ce ich nie b&d$ widoczne. W'ród nich mog$ znale(" si& inne jachty, nie-
wielkie statki komercyjne i%rybackie. Mog$ to równie dobrze by" wi&ksze statki komercyjne b$d( 
wojskowe, które nie chc$ ujawnia" swojego po#o!enia. AIS to najwspanialszy wynalazek s#u!$cy 
unikaniu kolizji na morzu od dziesi&cioleci, zw#aszcza dla amatorskich operatorów, ale jednostki 
nieu!ywaj$cego go mog$ skutecznie nas rozjecha".

O RADAR CYFROWY
Pierwszy radar, jakiego u!ywa#em, mia# rozmiar wyciskarki do owoców. Znajdowa# si& na 

mostku jednostki operuj$cej na wodach przybrze!nych w%latach siedemdziesi$tych. Je'li chcia#o 
si& zobaczy" ekran z%lamp$ katodow$, trzeba by#o w#o!y" g#ow& w%ogromn$ os#on&. Jedyne, co 
da#o si& regulowa", to zasi&g, wzmocnienie, dostrojenie i%szumy. Migocz$cy zielony obraz usta-
wiony by# w%po#o!eniu Head-up. Wspó#czesne urz$dzenia s$ cyfrowe, przystosowane do u!ytku 
w%porze dziennej i%o wiele bardziej skomplikowane. Potencjalne ryzyko tkwi jednak w%ustawieniu 
widoku na ekranie, gdzie zazwyczaj mamy do wyboru Head-up, Course-up oraz North-up. 

O USTAWIENIA WIDOKU NA EKRANIE
Head-up

Linia oznaczaj$ca kierunek ustawienia dziobu jachtu biegnie od pozycji jachtu znajduj$cego 
si& na 'rodku ekranu do góry. Komputer nie pobiera !adnych danych oprócz obrazu z%radaru, 
wi&c pracuje samodzielnie i%zak#ada, !e jest nieruchomy, a%wszystko inne porusza si& dooko#a 
niego. Punktem odniesienia jest dziób jachtu, dlatego obraz na ekranie jest zawsze wzgl&dny. 
Odleg#o'ci i%namiary s$ mierzone od bie!$cej pozycji.  

Z Widok z!radaru na"o#ony na 
map$ Navionics widoczn% 
na ploterze Raymarine 
E-series. Kolejne ilustracje 
pokazuj% widok Head-up, 
Course-up itd. Wszystkie 
zosta"y sporz%dzone, gdy 
jacht znajdowa" si$ na tej 
samej, wskazanej pozycji. 
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;ÓâĉĄç�³�
Obraz odpowiada temu, co ty widzisz, je!li spojrzysz z"kokpitu w"stron# dziobu. Oznacza to, 

$e obiekt znajduj%cy si# na prawym trawersie znajduje si# w"po&owie prawej strony ekranu itp. 
Dopóki nie zostanie zmieniony kurs, orientowanie si# w"!wiecie realnym jest intuicyjne.

 
Wady

Je!li zmienisz kurs, ca&y obraz na radarze obróci si# razem z"tob%. To oznacza, $e wszystkie 
echa, które mog&e! obserwowa', zmieni% po&o$enie. Ich ruch wzgl#dny równie$ ulegnie zmianie. 
Dodatkowo nie b#dzie mo$liwe natychmiastowe okre!lenie ustawienia drugiego statku wzgl#dem 
twojego jachtu. B#dziesz jedynie móg& ustali' jego po&o$enie, a"po chwili wzgl#dne parametry 
ruchu.

Z Pozycja jachtu, w!której 
sporz"dzono ilustracje 
widoku mapy i!obrazu 
z!radaru. Zauwa#, #e g$ówka 
portu na górze mapy jest 
wyra%nie widoczna na 
obrazie radarowym poni#ej.

Z Obraz radarowy w!ustawieniu 
Head-up. Jacht p$ynie w!dó$ 
Southampton Water. Zwró& 
uwag' na znak nawigacyjny 
przy Hythe Marina za ruf" 
i!z prawej oznaczony jako 
waypoint za pomoc" X. 
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Ma!y jacht "aglowy nigdy nie trzyma sztywno jednego kursu, dlatego mo"e wydawa# si$, "e 
echa na radarze p!ywaj% zygzakiem, zw!aszcza w&trudnych warunkach. W&takiej sytuacji ustawie-
nie radaru Head-up nie jest najlepszym rozwi%zaniem, je'li ma nam pomóc unikn%# zderzenia.

North-up
Mapy papierowe zasadniczo rysowane s% tak, "eby pó!noc by!a na górze, a&wi$c w&terminologii 

radarowej s% one w&ustawieniu North-up. Aby taki widok uzyska# na radarze, musi on pobiera# 
dane z&kompasu elektronicznego, zazwyczaj tego przy autopilocie. Obraz radarowy z&pó!noc% na 
górze jest stabilny, a&linia kursowa pokazuje twój kierunek ruchu. Je"eli utrzymujesz kurs 270°, 
to linia ta b$dzie wskazywa# na godzin$ 0900. 

;ÓâĉĄç�³
(atwe jest porównywanie obrazu na radarze z&tym, co wida# na mapie. Widok utrzymuje pó!-

noc na górze ekranu, wi$c twoja zmiana kursu nie powoduje zmiany po!o"enia ech. Powi%zanie 
ekranu radaru z&kompasem zamiast z&ustawieniem dziobu jachtu stabilizuje obraz, dzi$ki czemu 
ci%g!e schodzenie z&kursu, które zaburza widok Head-up, nie ma tu a" takiego znaczenia. 

Wady
Ustawienie North-up utrudnia czasem porównanie tego, co wida# na ekranie, ze 'wiatem 

zewn$trznym. Je'li p!yniesz na po!udnie, to na górze ekranu widzisz, co dzieje si$ za twoj% ruf%. 
Co' takiego mo"e wprowadzi# zam$t w&g!owie, podobny do tego, który powstaje, gdy spojrzysz 
na map$ drogow% le"%c% do góry nogami. 

Course-up
Na pierwszy rzut oka wydaje si$, "e jest to to samo, co Head-up. Tutaj do stabilizacji obrazu 

u"ywany jest kompas. Nie ma zmian obrazu wynikaj%cych z&niewielkich odchyle) od kursu, po-

Z Widok ekranu radaru 
w!ustawieniu North-up.  
Zwró" uwag# na 
bezpo$rednie podobie%stwo 
obrazu z!ekranu i!tego,  
co wida" na mapie. 
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dobnie jak w!North-up. W!tym uk"adzie góra ekranu pokazuje twój kurs. Zazwyczaj linia kursu 
przesuwa si# na prawo i!lewo, pokazuj$c, w!któr$ stron# aktualnie odchyli" si# dziób.

Ró%ni producenci ró%nie de&niuj$ poj#cie „kurs”. Mo%e si# zdarzy', %e na radarze widzisz co( 
innego ni% odczyt z!kompasu sprzed kilku sekund. Spróbuj my(le' o!nim jak o!kursie, którym 
chcesz p"yn$'. Procesor zazwyczaj szuka danych w!kilku )ród"ach i!to w!konkretnej kolejno(ci. 
Typowo mo%e ona wygl$da' tak:

 I)� D�Ë³�â�Ó��Ë³ ¿æ���æí�âíò��Ó�Ë³ ¿æ����Ó� ÅÓþ «Ó�ϲÌßϟ�Ë³©�ĉĄ�þ�ĄßÓ³Ìí�Ë³ϳϟ
 II)� ;ÓÌÂâ íÌĄ�Âòâæ�ĉН�òíÓß³ÅÓí�ϟ
 III)� D�Ë³�â�Ì���ÂíĄþÌĄ�þ�ĄßÓ³Ìíϟ
 IV)� �°þ³ÅÓþĄ�Âòâæ�ϲíĉÌϟ�Âòâæ��Âíò�ÅÌĄ�ßâĉĄ�æí âÓþ�Ì³ò�â©�ĉÌĄËϳϟ

��Å íĄ�³Нþ��Ą
S$ one podobne jak w!przypadku Head-up. Wa%ny wyj$tek stanowi stabilizacja obrazu dzi#ki 

pobieraniu danych z!kompasu, co wp"ywa pozytywnie na mo%liwo(' efektywnego wykorzystania 
radaru do unikania zderzenia.

Z Widok ekranu radaru przy 
ustawieniu Course-up. Zwró! 
uwag" na podobie#stwo 
do widoku przy ustawieniu 
Head-up. W$praktyce ró%nica 
polega na tym, %e obraz 
Course-up jest stabilizowany 
i$przez to odporny na 
minimalne ci&g'e odchylenia 
od kursu.

O PROSTE UNIKANIE KOLIZJI
Head-up

Pierwsze, co trzeba zrobi' po pojawieniu si# nowego echa na radarze, to ustawi' na nim lini# 
EBL (elektronicznego namiaru radarowego). Wychodzi ona ze (rodka ekranu, czyli od twojego 
jachtu. Je%eli echo utrzymuje si# na linii i!zbli%a do ciebie, to jest oczywiste, %e namiar si# nie 
zmienia, czyli istnieje ryzyko zderzenia.

Je(li widzisz ten statek za dnia lub w!nocy, od razu mo%esz okre(li' jego ustawienie i!dzi#ki 
temu podj$' decyzj#, czy i!jakie dzia"ania przedsi#wzi$'. 
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Bez zag!"biania si" w#pracoch!onne kre$lenie na mapie, które i#tak rzadko jest praktykowa-
ne, je%eli jedyny operator jest jednocze$nie skiperem jachtu, nie da si" wyci&gn&' podobnych 
wniosków przy radarze ustawionym na Head-up. Wiesz tylko, %e statek zbli%a si" do miejsca, 
gdzie w#przysz!o$ci b"dziesz. Naturalnym odruchem jest zak!adanie, %e druga jednostka p!ynie 
w# twoim kierunku, ale mo%e to by' dalekie od prawdy. Przyk!adem jest sytuacja, gdy z# lewej 
burty widzisz zbli%aj&ce si" zielone $wiat!o statku, który tak naprawd" wyprzedzasz. Wa%ne, %eby 
rozpozna' istniej&ce ryzyko zderzenia.

Je%eli zmienisz kurs, zmieni si" te% ca!y obraz. Wytracenie pr"dko$ci i#pozwolenie, aby jacht 
dryfowa!, a#w konsekwencji by' mo%e utracenie sterowno$ci, mo%e doprowadzi' do dezorientacji.

North-up
Je%eli ekran jest ustawiony w# tryb North-up, zmiana kursu jachtu nie spowoduje zmiany 

ustawienia echa. Dzi"ki temu mo%esz z#!atwo$ci& zorientowa' si" w#sytuacji. Efekt stabilizuj&cy 
kompasu sprawia, %e wszystko jest bardziej czytelne ni% przy ustawieniu Head-up. 

Course-up
W tym ustawieniu efekt stabilizuj&cy jest przenoszony na intuicyjn& orientacj" widoku Head-

-up. Obraz jest stabilny, gdy jacht odchodzi i#powraca na kurs, dzi"ki czemu %ycie operatora jest 
o#wiele prostsze. Wytracenie pr"dko$ci jachtu spowoduje, %e komputer zazwyczaj zatrzyma widok 
w#odniesieniu do ostatniego obranego kursu rzeczywistego. 

North-up czy Course-up?
Ogólnie rzecz bior&c, oba ustawienia s& bezpieczniejsze ni% niestabilny widok Head-up. Dla 

niektórych osób przewag& Course-up nad North-up jest to, %e obraz jest !atwiejszy do odniesienia 
do rzeczywisto$ci podczas p!yni"cia. Mo%na si" z#tym oczywi$cie nie zgodzi', gdy jacht dryfu-
je, a# na wy$wietlaczu jest zamro%ony widok dla ostatniego utrzymywanego kursu. Ustawienie 
Course-up mo%e doprowadzi' pocz&tkuj&cego operatora do dezorientacji. Wniosek, jaki si" 
nasuwa, to konieczno$' znajomo$ci wszystkich tych opcji przez ka%d& osob" u%ywaj&c& radaru. 
Niezb"dne jest zrozumienie, na czym one polegaj&, i#pami"tanie, któr& si" ustawi!o. Ponad wszyst-
ko operator musi rozumie' ide" EBL i#VRM oraz korzysta' z#nich (patrz poni%ej). 

Pozycja i patyk od lizaka
Sprawdzanie namiaru na echo za pomoc& EBL mo%na przekszta!ci' w#oznaczenie jego pozycji 

na ekranie przy u%yciu VRM (Variable Range Marker). VRM to ruchomy okr&g ze $rodkiem na 
pozycji jachtu, który mo%na przesuwa' analogicznie do EBL. Ustaw go na echu, a#wraz z#EBL 
stworzy pozycj" echa w#danym momencie – zupe!nie tak, jakby obie linie by!y namiarami wy-
kre$lonymi na mapie. Pozycja pozostanie na swoim miejscu, dopóki nie zmienisz ustawienia 
VRM lub EBL.

W miar" jak echo odsuwa si" od pozycji, maksymalny punkt zbli%enia ze znajduj&cym si" 
w# centrum obrazu twoim jachtem mo%esz okre$li' za pomoc& patyczka od lizaka lub innego 
przedmiotu o#prostej kraw"dzi, który nie uszkodzi ekranu. Przytrzymaj patyczek mi"dzy echem 
a# jego wcze$niejsz& pozycj&. Echo b"dzie si" przesuwa!o wzd!u% kraw"dzi patyczka. Wystarczy 
przed!u%y' t" lini", aby sprawdzi', jak minie si" z#tob&.
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Drugim sposobem na wykonanie szybkiego „nakresu” jest u!ycie markera do tablic sucho-
"cieralnych i#zaznaczanie kropk$ co jaki" czas pozycji echa. Tworzysz w# ten sposób histori% 
ruchu danego statku, a#po&$czenie kropek pozwoli stwierdzi', czy istnieje ryzyko zderzenia. 
Je!eli sytuacja wygl$da (le, przy&ó! do kropek przedmiot z#prost$ kraw%dzi$, aby sprawdzi' 
dok&adnie.

O MARPA
MARPA to skrót od Mini Automatic Radar Plotting Aid. Jest to funkcja wbudowana w#wiele 

urz$dze) typu radar/ploter, która pozwala na elektroniczne "ledzenie ruchu echa, daj$c w#efekcie 
informacje numeryczne oraz wektor kursu. Po wybraniu echa za pomoc$ kursora, MARPA budzi 
si% do !ycia, zak&adaj$c, !e zawsze jest 
w&$czona. Kilka minut pó(niej, gdy 
radar i# procesor si% zsynchronizuj$, 
na echu pojawia si% symbol oznacza-
j$cy jego kurs, pr%dko"' (potencjalnie 
± 1 w%ze&) oraz CPA. Wi%cej danych, 
w# tym czas do CPA, mo!na uzyska' 
po klikni%ciu. Stopie) przydatno"ci 
tych informacji tak naprawd% zale!y 
od ustawienia radaru przez operato-
ra i# jego wiedzy na temat dzia&ania 
MARPA. 

Ruch rzeczywisty  
i wzgl!dny

G&%boko w#czelu"ciach menu ra-
daru znajduj$ si% dwa alternatywne 
ustawienia funkcji wy"wietlanych da-
nych: ruch rzeczywisty (True Motion) 
i#wzgl%dny (Relative Motion). Bardzo 
wa!ne jest dokonanie w&a"ciwego 
wyboru, zw&aszcza gdy w#u!yciu jest 
MARPA. 

Yò�°�þĉ«Å©�ÌĄ
Relative Motion mo!na nazwa' 

staromodnym, prostym ustawieniem, 
gdzie wszystkie echa przemieszczaj$ 
si% w#odniesieniu do twojego statku – 
tak jak w#widoku Head-up, gdzie tyl-
ko ruch wzgl%dny jest mo!liwy. Próba 
przyjrzenia si% ruchowi wzgl%dnemu 

Z Ruch wzgl!dny i MARPA. Trójk"t to p#awa zidenty$kowana 
przez MARPA jako cel. Poniewa% jeste& w trybie ruchu 
wzgl!dnego, boja przemieszcza si! ku tobie z pr!dko&ci" 
6'w!z#ów, równ" pr!dko&ci jachtu.
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innego statku, gdy samemu zmienia si! kurs, jest nieco bez sensu. Znacznie "atwiej jest odnie#$ 
taki ruch do innego echa, o%którym wiemy na pewno, &e stoi w%miejscu, na przyk"ad krótkiego 
pomostu (na ilustracji na godzinie 0200 od #rodka ekranu), ni& do poruszaj'cego si! swojego 
jachtu w%centrum ekranu. 

Je&eli pr'd wyst!puje, zawsze ustawiaj 
EBL na pozycji echa, tak by mie$ ca"kowi-
t' pewno#$, &e nie ma ryzyka kolizji.

Wyliczenia dla statku przecinaj'cego 
twój kurs s' bardziej z"o&one, ale wniosek 
jest taki sam. CPA mo&e by$ dok"adne (lub 
tak dok"adne, jak to mo&liwe dla ustawie-
nia Head-up), ale nie dowiesz si! z%niego, 
co robi dany statek, chyba &e w%odniesieniu 
do ciebie. St'd ka&da próba wykorzystania 
jedynie MARPA do okre#lenia ruchu innej 
jednostki jest skazana na pora&k!.

Yò�°�âĉ �ĉĄþ³æíĄ
Przy ustawieniu radaru na jeden z%wi-

doków stabilizowanych, czyli Course-up 
lub North-up, mo&na dodatkowo u"atwi$ 
odczyt, wybieraj'c opcj! ruchu rzeczywi-
stego. Przy wykorzystaniu procesora urz'-
dzenie pokazuje wtedy, jak w%rzeczywisto-
#ci zachowuj' si! echa, a%nie jak wydaj' si! 
zachowywa$ wzgl!dem ciebie. Ich ruch jest 
niezale&ny od ruchu twojego jachtu.

Efekt wykorzystania MARPA jest 
natychmiastowy: widzisz kontenerowiec 
p"yn'cy w%gór! kana"u z%pr!dko#ci' 25%w!-
z"ów, p"awa jest stacjonarna, a% jacht obok 
p"ynie tym samym kursem i% z t' sam' 
pr!dko#ci'. Ustabilizowany kurs likwiduje 
wi!kszo#$ problemów zwi'zanych z% nie-
precyzyjnym sterowaniem, a%ty zaczynasz 
postrzega$ pieni'dze wydane na radar jako 
dobr' inwestycj!.

Niezale&nie od wyboru obrazowania 
ruchu, rzeczywistego czy wzgl!dnego, 
wiele o(cjalnych instytucji zaleca ustawienie radaru na North-up, gdy w%u&yciu jest MARPA. Tak 
naprawd! wybór ustawie) w%danych okoliczno#ciach powinien wynika$ z%ich zrozumienia i%z tego, 
jakich potrzebujemy informacji. Trzeba oczywi#cie pami!ta$, na jakich ustawieniach pracuje radar.

Z Ta sama sytuacja co powy!ej, ale chwil" pó#niej. 
Niewielkie rozbie!no$ci s% typowe dla MARPA,  
a&im bli!ej znajduje si" obiekt, tym s% wi"ksze.

Z Ruch rzeczywisty na MARPA. Obiekt zaznaczony 
to ta sama boja, któr% widzieli$my na poprzednich 
ilustracjach. Tu radar jest ustawiony na ruch 
rzeczywisty, a&boja wygl%da tak jak w&rzeczywisto$ci – 
jest w&jednym miejscu. Wed'ug MARPA wszystko,  
co przemieszcza si" z&pr"dko$ci% poni!ej 1 w"z'a, 
mo!na traktowa( jako stacjonarne.
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Wektory MARPA
MARPA umieszcza wektor (lini!) na ekranie. Jego d"ugo#$ jest proporcjonalna do pr!dko#ci 

obiektu. Kierunek i%zwrot wektora pokazuj&, dok&d p"ynie zaznaczone echo. W%menu operator 
mo'e wybra$, ile minut drogi ma pokazywa$ wektor. Najcz!#ciej sprawdza si! 6 minut, poniewa' 
stanowi to 1/10 godziny, wi!c przeliczanie jest "atwe. Jest bardzo wa'ne, czy radar pokazuje ruch 
rzeczywisty, czy wzgl!dny. Je#li to drugie, to wektor b!dzie wskazywa" kierunek wzgl!dny, a%jego 
d"ugo#$ pr!dko#$ wzgl!dn&. Skierowanie wektora do centrum ekranu oznacza ryzyko zderze-
nia. Przy ruchu rzeczywistym wektor pokazuje prawdziwy kierunek ruchu obiektu i%prawdziw& 
pr!dko#$. Wektor d"ugo#ci 1 mili przy ustawieniu 6 minut oznacza, 'e statek p"ynie z%pr!dko#ci& 
10 w!z"ów. True Motion pokazuje te' wektor dla twojej jednostki skierowany przed dziób i%o d"u-
go#ci odpowiedniej dla pr!dko#ci jachtu. Ryzyko zderzenia nie jest tak oczywiste jak przy ruchu 
wzgl!dnym, ale zobaczysz, 'e istnieje, je#li wektor pr!dko#ci innego statku dotyka, a%nast!pnie 
przecina twój wektor tak, 'e wygl&daj& jak skrzy'owane miecze. 

COG i kurs 
Na niektórych jachtach radar mo'e korzysta$ z%parametrów takich jak COG i%SOG oraz 

kurs kompasowy i%pr!dko#$ wzgl!dem wody. Rodzaj danych ma zasadniczy wp"yw na dzia"anie 
MARPA. Je'eli statek rybacki p"yn&"by z%pr!dko#ci& 8 w!z"ów wzgl!dem wody z%pr&dem od 
rufy równym 4 w!z"y, jego wektor pr!dko#ci pokazywa"by 12 w!z"ów przy ustawieniu COG. 
Statek ten i%twój jacht ulegaj& wp"ywowi 
tego samego pr&du, wi!c tak naprawd! 
interesuje ci! warto#$ 8 w!z"ów, po-
niewa' z% t& pr!dko#ci& kuter zbli'a si! 
do twojego kursu i% pr!dko#ci. Je'eli 
u'ywasz radaru, 'eby unika$ sytuacji, 
w% których pojawia si! ryzyko zderze-
nia, a%da si! go prze"&czy$ na pr!dko#$ 
wzgl!dem wody, zrób to. Poprzednie 
ustawienie jest zasadne do celów nawi-
gacyjnych. Najwa'niejsze to zrozumie-
nie skutków wybranych opcji oraz% ich 
inteligentne u'ywanie.  

Radar z dwudzielnym 
ekranem

Oczywist& zalet& ruchu wzgl!dnego 
jest mo'liwo#$ zobaczenia od razu sytu-
acji, w%której zachodzi ryzyko zderzenia, 
o% ile korzysta si! z% EBL. Je#li masz do 
dyspozycji dwudzielny ekran, najlepiej 
b!dzie ustawi$ jeden obraz z% ruchem 
wzgl!dnym, a%drugi z%rzeczywistym, aby 

Z Ekran dwudzielny pokazuj!cy widok z"ruchem 
rzeczywistym i"wzgl#dnym. Zauwa$, $e dla True Motion 
komputer przesun!% &rodek ekranu nieco w"dó%.  
Echo na lewo od dziobu jest w"rzeczywisto&ci 
nieruchome, ale tylko obraz z"ruchem rzeczywistym 
pokazuje to w"jednoznaczny, mo$liwy  
do natychmiastowej interpretacji sposób.  
Mo$na by%oby to odkry' po d%u$szej obserwacji  
przy ruchu wzgl#dnym, ale najcz#&ciej na jachcie jest  
jeden operator, który jednocze&nie dowodzi i"nawiguje,  
wi#c nie jest to rozwi!zanie praktyczne.
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wykorzysta! zalety obu. Relative Motion (z" EBL) poka#e wszelkie echa zmierzaj$ce do %rodka 
ekranu, czym przykuje twoj$ uwag&. Nie da si& skorzysta! z" EBL do oceny ryzyka zderzenia 
przy ruchu rzeczywistym, poniewa# echa zazwyczaj nie pod$#aj$ do %rodka ekranu. Zalet$ True 
Motion jest mo#liwo%! poznania ustawienia innych statków, dzi&ki czemu mo#na zdecydowa!, 
jakie dzia'ania podj$!.

Kilwater
Wi&kszo%! wspó'czesnych radarów pokazuje elektroniczny kilwater „za ruf$” echa. 

U#yteczno%! tej funkcji przy ustawieniu Head-up, niestabilizowanym obrazie ruchu wzgl&dne-
go, jest w$tpliwa, poniewa# istnieje ryzyko pomylenia kilwateru elektronicznego z"rzeczywi-
stym, zostawianym przez statek na wodzie. Zmie( swój kurs, a"wszystkie elektroniczne kilwa-
tery si& wygn$. Przy wyprzedzaniu taki kilwater mo#e nawet na ekranie odchodzi! z"twojego 
dziobu chocia# pochodzi z" wyprzedzanego statku. Przy ruchu rzeczywistym wskazuj$ one 
rzeczywisty ruch statków. Musisz jedynie przy'o#y! patyczek od lizaka do kilwateru, a" jego 
przed'u#enie ekstrapolowa! w"stron& w'asnego kursu i"sprawdzi!, czy prognoza powinna ci& 
niepokoi!.   

O WSKAZÓWKI – U!YWANIE RADARU  
 DO UNIKANIA ZDERZE" NA MORZU
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Upraszczaj$c, chodzi o"to, #e powiniene%: 
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Z Rys. 27.2 Obiekt zbli!aj"cy si# na radarze, lub w prawie sta$ym namiarze.
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Echo z!prawej strony 
przed trawersem – 
zmie" kurs w!prawo.

Echo z!prawej strony  
za trawersem – 
NIE SKR#CAJ W!PRAWO.

Echo z!lewej strony 
przed trawersem – 
zmie" kurs w!prawo.

Echo z!lewej strony  
za trawersem – 
NIE SKR#CAJ W!LEWO.


